Veelgestelde vragen
-Klanten-

Q: Wat is Green Collecting Haarlem?
A: Bedrijfsafvalinzamelaars GP Groot, Renewi, Spaarnelanden en SUEZ starten in samenwerking met
Transport en Logistiek Nederland en gemeente Haarlem een proef om bedrijfsafval in de stad door
één inzamelaar op te laten halen. Het initiatief is gedoopt tot ‘Green Collecting Haarlem’.
Q: Wie vormen het initiatief Green Collecting Haarlem?
A: Green Collecting Haarlem is een samenwerking tussen GP Groot, Renewi, Spaarnelanden, SUEZ,
Transport en Logistiek Nederland en gemeente Haarlem.
Q: Wat is het doel van Green Collecting Haarlem?
A: Het doel van Green Collecting Haarlem is om de CO2-uitstoot en het aantal verkeersbewegingen in
de binnenstad van Haarlem te verminderen. Door deze samenwerking neemt het aantal ritten met 50
procent af. Dit leidt direct tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies.
Q: Waar en wanneer gaat die proef draaien?
A: De proef is in oktober 2018 in het centrum van Haarlem gestart. Specifiek gaat het om het gebied
tussen het Spaarne (oostzijde), de Schotersingel (noordzijde), de Leidsevaart (westzijde) en
Raamvest/ Gasthuisvest/ Kampervest (zuidzijde).
Q: Hoe lang gaat de proef duren?
A: De proef kent een periode van een half jaar en is in oktober 2018 gestart.
Q: Wanneer zijn de resultaten van de proef bekend?
A: De resultaten van de pilot worden in april 2019 bekendgemaakt en gepubliceerd.
Q: Welke afvalstromen worden gezamenlijk opgehaald en ingezameld?
A: Het geldt voor bedrijfsafval, namelijk papier en karton en restafval.
Q: Hoe is de communicatie naar de ondernemers georganiseerd?
A: Bedrijven die gevestigd zijn in de binnenstad van Haarlem zijn per brief geïnformeerd over het
initiatief.
Q: Wie is de afzender van de communicatie?
A: De communicatie wordt verzonden vanuit Green Collecting Haarlem.
Q: Wat betekent Green Collecting Haarlem voor de huidige contracten van en met de klanten?
A: De huidige contracten blijven bestaan en worden niet gewijzigd.
Q: Wat gaan we in het verkeer merken van de gezamenlijk inzameling van bedrijfsafval?
A: Green Collecting Haarlem zorgt voor minder wagens in de binnenstad, minder uitstoot van
schadelijke stoffen en meer verkeersveiligheid.
Q: Levert deze proef ook kostenbesparingen op voor klanten?
A: Nee, het doel is uiteindelijk schone lucht door schonere auto’s en minder auto’s, wat ten goede
komt aan veiligheid en doorstroming. De proef is vooral bedoeld om aan te tonen met hoeveel auto’s
alle klanten optimaal kunnen worden bediend. Pas na 6 maanden weten we of het doel van schone
lucht en minder bewegingen ook kostenbesparingen opleveren.

Q: Wat is de rol van gemeente Haarlem?
A: Gemeente Haarlem heeft de Green Deal ZES ondertekend en staat bekend om een
vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het terugdringen van
energieverbruik en het voorkomen van uitstoot van schadelijke emissies, zoals CO2, NOx en fijnstof
met als doel ‘Haarlem klimaatneutraal’. Daar sluit het initiatief van Green Collecting Haarlem goed bij
aan.
Q: Waarom wordt alleen bedrijfsafval ingezameld met deze samenwerking?
A: Het huisvuil in de gemeente Haarlem wordt al zo efficiënt mogelijk ingezameld door
Spaarnelanden. In Haarlem is de markt voor bedrijfsafval geliberaliseerd en kunnen bedrijven hun
eigen afvalinzamelaar kiezen. Er zijn daardoor verschillende afvalinzamelaars in de Haarlemse
binnenstad actief. Er valt hierdoor op dit vlak veel winst te behalen.

